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“Nu vă rugați pentru mine, ci rugați-vă pentru copiii mei să fie 

sănătoși..”, acestea sunt cuvintele care m-au marcat încă de la începutul 

misiunii; sunt cuvintele unei mame bolnave de malarie și care nu 

dorește vindecarea ei neapărat, ci dorește ca Domnul să îi țină copilașii 

sănătoși.  

În misiunea aceasta, am rămas marcată de mărturii ale unor 

oameni care au o viață extrem de grea și care totuși știu să se bucure în 

adevăr și să mulțumească lui Dumnezeu din inimă. Aici am învățat ce 

înseamnă renunțare de sine , răbdare, perseverență, dragoste 

adevărată pentru aproapele tău; am avut ocazia să conduc oameni la Domnul, miracolul schimbării unei 

vieți de Dumnezeu este ceva care te lasă pur și simplu fără cuvinte.  

Aici în Africa, am simțit pentru prima dată că sunt exact unde mă vrea Domnul, am simțit că fac 

exact ce am fost chemată să fac, am simțit că planurile Lui s-au împlinit în viața mea.  

Înainte să vin în Africa, aveam total altă concepție despre misiune, însă aici mi s-a conturat 

foarte bine termenul de misiune, mai mult; mult mai clar ce înseamnă misiunea și poate totuși nici acum 

nu știu exact ce înseamnă deoarece am stat doar o lună, dar sunt convinsă că odată ce mi clar ce 

înseamnă misiune, decizia de a veni pe termen lung va fi mult mai conștient luată. 

Îmi doresc să “continui” ce am început aici și mai departe; îmi place ce zicea cineva : ”dacă nu se 

continuă lucrarea ce a început aici în tine, înseamnă că trebuie să îți pui niște semne de intrebare”. 

Vreau că mergând înapoi să trăiesc diferit, să continui lucrarea, și totuși sunt convinsă că lucrurile care 

le-am făcut, văzut, auzit nu îmi vor da pace, cred că o să mă roadă continuu până o să fac ceva.  

Am rămas uimită de acești oameni care știu să lase îngrijorările, durerile, lipsurile deoparte și să 

se închine în duh și în adevăr. Mă uitam la ei și mă întrebam de unde atâta bucurie? De unde au atâta 

pace? Și pe urmă îmi venea un gând că un răspuns care zicea: “bucuria și pacea lor nu ține de lucrurile și 

circumstanțele cu care se confruntă ei, ci ține de speranţa și de credința pe care o au în Dumnezeu”. 

Dragostea lor pură nu este condiționată de faptul că au sau nu mâncare într-o zi, nu este condiționată de 

boala cu care se luptă fiecare din ei, ci este condiționată de Cel care poartă grija lor. Oamenii aceștia au 

înțeles când Domnul Isus a spus, să nu vă îngrijorați de nimic, au înțeles când Domnul Isus a spus că noi 

suntem mult mai prețioși decât păsările și crinii care sunt pe câmp, au înțeles că El le poartă de grijă și le 

întărește pașii în viața asta.  

E uimitor să stai de vorbă cu un om care are o viață atât de grea, o viață apăsătoare, și totuși 

liniștită; ei au timp să stea de vorbă cu tine; ba mai mult sunt uimiți cum tu, alb, vii și îți faci timp să intri 

la el în casă doar că să îi asculți inima. Cum să nu îi iubești? Cum să nu îți miște inima când stai de vorbă 

cu un om încărcat cu atâtea experiențe minunate trăite cu Dumnezeul lui? Da, el știe în cine se încrede, 

știe în cine își pune speranța în fiecare zi, și da, am atâtea de învățat de la un astfel de om, om al cărui 

zâmbet cald și blând îți intră până în suflet, pentru oameni că ei, Dumnezeu e chiar totul. 



Voi pleca de aici cu inima strânsă și oarecum tristă. S-ar putea să nu mai am niciodată ocazia să îi 

văd pe oamenii ăștia, dar un lucru știu că am învățat ce am avut de învățat, sunt mulțumitoare Lui 

pentru ocazia oferită de a putea vedea oameni care știu să trăiască cu adevărat pentru Dumnezeu.  

Misiunea asta m-a ajutat să iau decizii care numai aici cred că le-aș fi putut lua, misiunea asta m-

a schimbat, m-a zidit, m-a zdrobit, m-a trezit la realitate. Îmi doresc să continui ce s-a început în mine și 

poate să mă întorc într-o bună zi aici și să petrec o bună parte din viața mea aici printre oameni cu 

adevărat simpli și smeriți.  

Mi greu să mă despart de ei, numai când mă gândesc la plecare în mine se rupe ceva, oamenii 

ăștia m-au marcat. L-am cunoscut pe Dumnezeu prin ei într-un mod în care nu-L mai cunoscusem până 

acum, sunt mulțumitoare pentru tot..și da, “I need Africa, more than Africa needs me…”  

 


